
E
lke dier se unieke genetiese 
kode word in elke liggaamsel 
(hoofsaaklik in die selkern) 
gedupliseer, met ’n toevallige 
helfte van die kode in elke 

geslagsel (sperm of eisel). Die genoom 
van ’n dier bestaan uit ’n lang kode, 
geskryf met die letters A, C, G en T (min of 
meer 3 500 000 000, of 3,5 x 109 basispare 
per genoom op die chromosome). Hierdie 
kode, in spesifieke volgorde, dra die 
genetiese ‘opdragte’ vir die vorming van 
aminosure en uiteindelik proteïene, wat 
elke dier uniek maak.

Heelwat inligting kan, afhangende van die 
metodiek wat gebruik word, bekom word 
deur gedeeltes van die kode tussen diere 
te vergelyk en selfs aan bewese genetiese 
meriete te koppel. Dit sluit in:
• Bevestiging van (moontlike) ouerskappe.
• Ouerskapsoektogte.
• Moontlike bevestiging van ’n spesi-

fieke dier se identiteit.
• Moontlike genetiese diversiteit (mate 

van verwantskap en/of inteling).
• Identifikasie van spesifieke merkers vir 

gewenste of ongewenste gene, veral 
diere wat draers is van die vorm (alleel) 
van sulke gene.

• Verryking van genetiese merietevoor-
spelling (BLUP) om die voorspellings-
akkuraatheid te verhoog.

Die volledige kode (al 3,5 x 109 basispare) 
van ’n betrokke dier kan bepaal word, en 
staan bekend as algehele genoomvolg-
orde (‘whole genome sequencing’). Die 
bepaling hiervan is egter relatief duur en 
die hoeveelheid data waarmee gewerk en 
wat gestoor moet word, is oorweldigend.

Bevestiging van ouerskappe
Tot dusver was die gebruik van sogenaamde 

‘mikrosatelliete’ die norm vir die bevestiging 
van ouerskappe. Dit word gegrond op ’n 
uitsluitingsbeginsel – met ander woorde, 
’n aanduiding dat ’n spesifieke dier nie 
die ouer kan wees van die dier waarvoor 
die ouerskap bevestig word nie.

’n Mikrosatelliet verteenwoordig ’n 
klein gedeelte herhalende kode-basispare 
(twee tot vyf basispare, wat vyf tot 50 keer 
herhaal) op die chromosome. Laborato- 
riums wat dié tegnologie gebruik, vol-
doen normaalweg aan die Internasionale 
Vereniging vir Dieregenetika (ISAG) se 
riglyne om materiaal en resultate onder 
mekaar te kan uitruil.

Die aantal mikrosatelliete wat as 
merkers in ouerskapbevestiging gebruik 
word, veral waar net een ouer se inligting 
bekend is (gewoonlik die vader), het ’n 
wesenlike invloed op die diskriminasie-
vermoë om so ’n ouer met ’n ouerskap-
toets uit te sluit. Dit geld veral waar 
moontlike ouers verwant aan mekaar is. 

Wisselende aantal merkers
Laboratoriums wat die ouerskapdiens 
verskaf, verskil ten opsigte van die 
aantal merkers wat gebruik word. Dit 
kan wissel van sewe tot 19 merkers. 
Dit beteken dat ’n laboratorium wat 
elf merkers gebruik byvoorbeeld drie 
moontlike vaders aanwys, terwyl 
twee van die drie vaders as onmoont-
lik aangedui kon word indien meer 
merkers gebruik is.

Na die kartering van die mensgenoom 
en later die genome van ander spesies, 
insluitend plaasdiere, het die sogenaamde 
enkel-nukleotied polimorfisme (SNP)-
tegnologie of genoomtegnologie, die 
norm geword vir teelwaardevoorspel-
lings, wat genomiese inligting insluit. 
SNP-inligting dui op die basispare 
op die chromosoom van ’n dier. Die 

digtheid van die sogenaamde SNP-
skyfie verskil, maar kan wissel van so 
min as 3 000 tot soveel as 777 000 
basispare (van die 3,5 x 109 totale aantal 
basispare).

Genoomtoetse waar die spesifieke 
SNP-basispare bekend raak, is egter 
duurder om uit te voer in vergelyking 
met mikrosatelliettoetse. Gevolglik 
verkies individuele telers en telersge-
nootskappe om steeds mikrosatelliete 
vir die bevestiging van ouerskappe, 
veral vaderskappe, te gebruik.

Bronne van DNS
Die bron van DNS is ‘lewende’ liggaams-
weefsel of selle (wat normaalweg haarfol-
likels of ‘wortels’ genoem word), semen, 
bloed, kraakbeen (vanaf die ore, waar 
oorplaatjies aangesit word) of epiteelselle 
(deur bv. die neusepiteel). Weefsel kan vir 
toekomstige gebruik gestoor word, veral 
in die lig van veranderde tegnologie en 
die koste van ontledings. Haarfollikels word 
maklik by kamertemperatuur gestoor, 
maar die res vereis verkoeling, bevriesing 
of preservering.

DNS moet uit liggaamsweefsel onttrek 
word vir verdere ontleding. ‘Skoon’ DNS 
wat onttrek is, het nog geen waarde nie 
en dui op geen eienskap van die betrokke 
dier nie. DNS kan vir ’n onbeperkte tyd in 
dié vorm gebêre word.

Die DNS wat onttrek is, word vir mikro-
satelliet- of SNP-ontledings gebruik. 
Mikrosatellietontledings verskil egter van 
SNP-ontledings. ’n Dier se ontleding op 
grond van die mikrosatellietsamestelling 
dra nie by tot sy genoomtoets (SNP) nie. 
Dit is dus die een óf die ander. ’n Vars 
DNS-monster vanaf liggaamsweefsel is 
nodig om ’n genoomtoets (SNP) vir ’n dier 
met ’n afgehandelde ouerskaptoets vanaf 
mikrosatelliete te kan doen.
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